Regulamin konkursu
pt. „N A ZWY DL A W AR S ZA WY ”

§1 Postanowienia ogólne
1.

2.

3.
4.

Organizatorem Konkursu pt. „Nazwy dla Warszawy” – zwanego dalej Konkursem – jest Centrum
Badań nad Kulturą Warszawy Uniwersytetu Warszawskiego z siedzibą w Warszawie przy ul.
Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa (NIP: 525-001-12-66, REGON: 000001258), dalej
zwanym Organizatorem.
Organizator przeprowadza wymieniony w ust. 1 Konkurs we współpracy z:
a) Biurem Kultury Urzędu m.st. Warszawy,
b) Instytutem Języka Polskiego Uniwersytetu Warszawskiego,
c) Muzeum Warszawy,
d) Polskim Towarzystwem Onomastycznym,
e) Warszawskim Obserwatorium Kultury,
f) Zespołem Nazewnictwa Miejskiego (m.st. Warszawy).
Konkurs prowadzony jest na zasadach opisanych w Regulaminie w zgodzie z powszechnie
obowiązującymi przepisami prawa.
Konkurs rozpoczyna się 1 września 2022 roku, a kończy 15 października 2022 roku.
§2. Uczestnicy Konkursu

1.
2.

3.
4.

Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna (konsument – w rozumieniu art. 221 Kodeksu
Cywilnego), zwana dalej Uczestnikiem, która:
a) zapoznała się z Regulaminem i zaakceptowała jego treść oraz poprzez zgłoszenie swojego udziału
w Konkursie wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu jego przeprowadzenia;
b) ukończyła osiemnasty rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
c) mieszka na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
d) zgłosiła Propozycję Konkursową, o której mowa w §3 ust. 1 Regulaminu.
Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba, która spełnia warunki określone w §2 ust. 2
Regulaminu.
Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy podmiotów
świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu na podstawie umów
cywilnoprawnych, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz
rodzeństwo) wyżej wymienionych osób oraz pracownicy podmiotów współpracujących podczas
organizacji Konkursu wymienionych w §1 ust. 2.
§3 Zasady Konkursu

1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy zgłosić Propozycję Konkursową, przez co należy rozumieć, że
każdy Uczestnik w ramach każdej z dwóch poniżej wymienionych kategorii ma prawo zaproponować
jedną:
a) ogólną nazwę nieupamiętniającą osób, zdarzeń ani organizacji – którą potencjalnie można nadać
konkretnemu i istniejącemu, lecz jeszcze nienazwanemu miejscu w przestrzeni Warszawy;
b) nieupamiętniającą osób, zdarzeń ani organizacji nazwę dla kładki pieszo-rowerowej łączącej
Bulwary Wiślane z prawobrzeżną Warszawą.
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2.
3.

4.

Uczestnik Konkursu może zaproponować jedną nazwę w jednej lub dwóch wyżej wymienionych
kategoriach.
Uczestnik nadsyła:
a) własne dane kontaktowe oraz
b) własne propozycje nazw(y)
- na adres elektroniczny Organizatora: cbkw@uw.edu.pl w przedziale czasowym podanym w §1 ust. 4.
W tytule wiadomości należy wpisać tytuł Konkursu. Po upływie terminu trwania Konkursu Propozycje
Konkursowe nie będą przyjmowane.
Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi podczas 6. Konferencji Nazewniczej pt. Zwinięte fabuły miast,
odbywającej się w dniach 28–30 listopada 2022 roku.
§4 Komisja Konkursowa

1.

2.

3.

Do Komisji Konkursowej oceniającej zgłoszone Propozycje Konkursowe wchodzi:
a) przedstawiciel/ka Centrum Badań nad Kulturą Warszawy Uniwersytetu Warszawskiego,
b) przedstawiciel/ka Biura Kultury m.st. Warszawy,
c) przedstawiciel/ka Instytutu Języka Polskiego Uniwersytetu Warszawskiego,
d) przedstawiciel/ka Muzeum Warszawy,
e) przedstawiciel/ka Polskiego Towarzystwa Onomastycznego,
f) przedstawiciel/ka Rady m.st. Warszawy,
g) przedstawiciel/ka Warszawskiego Obserwatorium Kultury,
h) Zespół Nazewnictwa Miejskiego – w składzie określonym Zarządzeniem nr 1655/2019 Prezydenta
Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie powołania członków Zespołu
Nazewnictwa Miejskiego (z późn. zm.).
Do zadań Komisji Konkursowej należy czuwanie nad prawidłowością przebiegu Konkursu,
podejmowanie decyzji we wszelkich kwestiach dotyczących Konkursu (w tym w zakresie interpretacji
postanowień Regulaminu) oraz wyłonienie Uczestników, którym przyznane zostaną – w ramach każdej
z dwóch kategorii, o których mowa w §3 ust. 1 – jedna nagroda dla zwycięskiej Propozycji Konkursowej
oraz trzy wyróżnienia. Decyzje Komisji są ostateczne.
Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do nieuwzględnienia w Konkursie zgłoszonych Propozycji
Konkursowych, których autorzy:
a) nie dopełnili warunków formalnych – np. nadesłali więcej propozycji niż liczba określona w §3.
ust. 2 lub nadesłali Propozycję Konkursową po terminie określonym w §1 ust. 4,
b) nie działają w ramach Konkursu w własnym imieniu, lecz przez osoby trzecie,
c) użyli w Propozycji Konkursowej słów powszechnie uznanych za postponujące, obraźliwe,
obelżywe, stygmatyzujące, propagujące nienawiść na tle światopoglądowym, politycznym,
rasowym, etnicznym i religijnym lub dyskryminujące kogokolwiek.
§5 Nagrody i wyróżnienia

1.
2.
3.

4.

5.

6.

Nagrody i wyróżnienia w Konkursie nie mają charakteru finansowego.
W ramach każdej z dwóch kategorii, o których mowa w §3. ust. 1 zostanie wyłoniona jedna zwycięska
Propozycja Konkursowa oraz trzy wyróżnione Propozycje Konkursowe.
Nazwy zaproponowane w ramach zwycięskich (nagrodzonych) Propozycji Konkursowych będą od razu
wprowadzone do Banku Nazw m.st. Warszawy z adnotacją o priorytetowym wykorzystaniu. Nazwy
zaproponowane w ramach wyróżnionych Propozycji Konkursowych będą przedyskutowane na
pierwszym po zamknięciu Konkursu zebraniu Zespołu Nazewnictwa Miejskiego (m.st. Warszawy).
Zwycięzcy Konkursu oraz autorzy wyróżnionych Propozycji Konkursowych zostaną poinformowani o
wynikach Konkursu w osobnej korespondencji. Niezależnie od tego wyniki Konkursu będą ogłoszone
na stronach internetowych Organizatora i podmiotów współpracujących podczas organizacji Konkursu
(wymienionych w §1 ust. 2), a także na ich profilach w serwisach społecznościowych.
Zwycięzcy i osoby wyróżnione nie mogą przenieść praw do statusu zwycięzcy / wyróżnionego na osobę
trzecią.
Zwycięzca lub osoba wyróżniona ma możliwość zrzeczenia się prawa do przyznanego mu statusu
(zwycięzcy lub wyróżnionego), składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.
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§6 Prawa do zgłoszonych Propozycji Konkursowych
1.

2.

3.

Uczestnik zapewnia, że zgłoszona Propozycja Konkursowa nie narusza jakichkolwiek praw lub dóbr
Organizatora i Współorganizatorów, osób i podmiotów trzecich, w szczególności ich praw autorskich
majątkowych i osobistych oraz dóbr osobistych.
Uczestnik oświadcza, iż przysługują mu do zgłoszonej Propozycji Konkursowej wyłączne i
nieograniczone prawa autorskie – oraz – że zgłoszona Propozycja Konkursowa nie jest obciążona
żadnymi prawami osób trzecich.
Na podstawie art. 921 § 3 ustawy Kodeks cywilny Organizator zastrzega, że z chwilą ogłoszenia
wyników Konkursu i ogłoszenia zwycięskiej Propozycji Konkursowej (nazwy) nabywa do niej licencję
bez ograniczeń czasowych i terytorialnych (w granicach m.st. Warszawy), a zwyciężczyni / zwycięzca
Konkursu udziela Organizatorowi licencji do nagrodzonej Propozycji Konkursowej na następujących
polach eksploatacji:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania nazwy – w przestrzeni miejskiej Warszawy, w
dokumentacji formalnej (w tym adresowej), na internetowych portalach miejskich, w publikacjach
o mieście wytwarzanych różnymi technikami, w tym m.in. techniką drukarską, reprograficzną,
zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
b) w zakresie rozpowszechniania nazwy w sposób inny niż określony w pkt (a) – m.in. w sferze
publicznej, w ramach procedur informacyjnych, w działaniach reklamowych, w procedurach
archiwizacji i agregacji danych adresowych (w tym poprzez wprowadzanie nazwy do pamięci
komputera oraz do sieci telekomunikacyjnych i informatycznych).
§7 Dane osobowe

1.

2.

3.

4.
5.

6.
7.

8.

9.
10.

Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Kontakt z organizatorem jest
możliwy korespondencyjnie na adres: Centrum Badań nad Kulturą Warszawy Uniwersytetu
Warszawskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa oraz na adres e-mail:
cbkw@uw.edu.pl.
Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO – realizacja umowy oraz art.
6 ust. 1 lit f – tj. prawnie uzasadniony interes administratora w zakresie rozpoznawania reklamacji i
dochodzenia roszczeń.
Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w okresie i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia
Konkursu, wyłonienia zwycięskich i wyróżnionych Propozycji Konkursowych, rozpatrzenia
ewentualnych reklamacji, jak również powiadomienia o przyznaniu statusu zwycięzcy lub
wyróżnionego.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek udziału w Konkursie w
zakresie danych identyfikacyjnych (adresowych).
Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Konkursu, a po jego zakończeniu do czasu
przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych
wynikającego z przepisów prawa, nie dłużej niż przez 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w
którym przeprowadzono Konkurs.
Organizator realizuje prawa osób, których dane dotyczą, tj. dostępu do treści swoich danych oraz prawo
ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, ponadto prawo do przenoszenia danych.
W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, Uczestnik ma prawo cofnąć zgodę
w jakimkolwiek czasie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody wymaga zgłoszenia
elektronicznego na adres e-mail cbkw@uw.edu.pl (w tytule wiadomości należy wpisać tytuł konkursu
oraz „cofnięcie zgody”).
Odbiorcą danych są: podmioty świadczące usługi hostingowe, usługi pocztowe, podmioty z którymi
współpracuje Organizator w ramach usług księgowych i podatkowych, organy publiczne na podstawie
i w granicach prawa.
Dane osobowe nie są transferowane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
Dane osobowe nie są przetwarzane automatycznie i poddawane profilowaniu.
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§8 Reklamacje
1.

2.
3.
4.

Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji – na adres elektroniczny
Organizatora: cbkw@uw.edu.pl (w tytule wiadomości należy wpisać tytuł konkursu oraz
„reklamacja”) lub na stacjonarny adres korespondencyjny Organizatora: Centrum Badań nad Kulturą
Warszawy Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa –
związanej z przebiegiem Konkursu w trakcie jego trwania, a także do 14 dni po zakończeniu Konkursu.
Pismo zawierające reklamację powinno wskazywać imię i nazwisko Uczestnika oraz adres do
korespondencji, na który wysłana zostanie odpowiedź na reklamacje.
Organizator w terminie 14 dni udzieli Uczestnikowi odpowiedzi na reklamację listem poleconym
wysłanym na adres podany w piśmie zawierającym reklamację.
Negatywne rozpatrzenie przez Organizatora reklamacji Uczestnika nie wyłącza prawa Uczestnika do
dochodzenia roszczeń przysługujących mu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów
prawa, w tym na drodze postępowania sądowego.
§9 Postanowienia końcowe i informacje techniczne

1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.

Regulamin wchodzi w życie 1 września 2022 roku.
Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy o grach hazardowych z
dnia 29.11.2009 r. (Dz. U. z 2022 poz. 888 ze zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i
rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przesłania przez potencjalnego
Uczestnika Propozycji Konkursowej z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Uczestnika.
Regulamin Konkursu udostępniony jest w czasie trwania Konkursu za pośrednictwem publicznej sieci
internetowej pod adresem: https://cbkw.uw.edu.pl oraz na fanpage’u Organizatora pod adresem:
https://www.facebook.com/Centrum-Bada%C5%84-nad-Kultur%C4%85-Warszawy-UniwersytetuWarszawskiego-101390802289981/, ponadto w siedzibie Organizatora (wymienionej w §7 ust. 1).
Organizator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań celem polubownego załatwienia wszelkich
sporów mogących powstać w związku przeprowadzeniem Konkursu.
Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy miejscowo i rzeczowo zgodnie z
przepisami prawa.
Zmiana Regulaminu wymaga opublikowania i poinformowania Uczestników o dokonanych przez
Organizatora zmianach. Zmiany mogą być dokonywane wyłącznie z przyczyn dostosowania
Regulaminu do norm obowiązujących przepisów prawa.
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